
  



  

Etkinlik Hakkında

Sizi de 22-23 Kasım 2013 tarihlerinde dördüncüsünü gerçekleştireceğimiz; kamu, 
üniversite, özel sektördeki bilişim profesyonelleri, web tasarımcıları, öğrenciler ve özgür 
yazılım meraklılarından oluşan 1000'in üzerinde ziyaretçinin katılımını beklediğimiz Özgür 
Web Teknolojileri Günleri'ne sponsor olmaya davet ediyoruz.

   Saygılarımızla,
Adil Akbaş

Linux Kullanıcıları Derneği

E-posta: adil.akbas@linux.org.tr
Telefon: 0505 814 69 41      

Linux Kullanıcıları Derneği ve Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Topluluğu 
tarafından geçen yıl üçüncüsü düzenlenen ve 3 paralel oturumda 50'nin 
üzerinde konuşmacının 55 farklı konu başlığı sunduğu etkinliğe yaklaşık 
1000 kişi katılmıştı.

Geçtiğimiz yıllarda başarıyla gerçekleştirdiğimiz etkinliklerden 
edindiğimiz deneyimlerle bu yıl da Türkiye'deki özgür yazılım ve web 
teknolojileriyle ilgilenen herkesi bir araya getirmeyi, Türkiye'de özgür 
yazılım bilincinin oluşmasına ve web uygulamalarında kullanımının 
yaygınlaştırılmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz.



  

Ana 
Sponsor

Platin 
Sponsor

Altın 
Sponsor

Stand 
Açılması

Stand 
Alanına 2 
Roll-up 

Konulması

Etkinlik kayıt masasına firmanın getireceği flama, poster ya da roll-up 
yerleştirilebilmesi.

Etkinlik programında sunum imkanı 45 dak. 20 dak.

Ülke çapında asılacak 1000 adet etkinlik afişinde sponsor olarak kurum 
logosunun yer alması

Büyük Normal Normal

Etkinlik programında sponsor olarak kurumun logosunun yer alması Büyük Normal Normal

Etkinlik ziyaretçilerine verilecek yaka kartında sponsor olarak kurum  logosunun 
yer alması

Büyük Normal Normal

Etkinliğin düzenleneceği binaya asılacak brandada sponsor olarak kurum 
logosunun yer alması

Büyük Normal Normal

Etkinliğin İnternet yayınında sponsor olarak kurum logosunun yer alması Büyük Normal Normal

Verilecek basılı medya reklamlarında sponsor olarak kurum logosunun yer 
alması

Büyük Normal Normal

Etkinlik web sitesinde sponsor olarak kurum logosunun tüm sayfalarda yer 
alması

Büyük Normal Normal

Etkinlik özel t-shirt'ünde kurum logosunun sponsor olarak yer alması Büyük Normal Normal

Etkinlik özel defterinde kurum logosunun sponsor olarak yer alması Büyük Normal Normal

Etkinlik basın bülteninde kurumun isminin sponsor olarak yer alması Büyük Normal Normal

Stand Alanı 8-10 m2 4-5 m2 4-5 m2

Etkinlik web sitesinde "Katılımcı Kurumlar" sayfasında sponsor logosunun yer 
alması.
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